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KAJ JE CULTURE.SI?  
 
Slovenska kultura je vpeta v mednarodno prizorišče. Slovenski kulturni sektor sodeluje v 
mednarodnih mrežah, nastajajo mednarodne koprodukcije in strokovne izmenjave, slovenski 
ustvarjalci nenehno gostujejo po svetu. 
 
Culture.si je spletni portal v angleškem jeziku, ki nudi relevantne informacije o kulturnih 
organizacijah, umetniških skupinah, producentih, festivalih, prizoriščih, dogodkih itn. 
Odlikuje ga preprost dostop do iskanih informacij, pregledna klasifikacija podatkov, ažurnost 
ter predvsem obilica besedil in fotografij, ki jih lahko ponovno uporabite (ob navedbi vira in 
brez predelav, licenca Creative Commons BY ND). 
 
Namen portala je preprost – širiti poznavanje slovenske kulture in umetnosti, spodbujati 
mednarodno kulturno izmenjavo in sodelovanje s slovenskimi kulturnimi organizacijami ter 
vpetost v razvoj in aktualne teme na področju mednarodne kulturne politike (mobilnost, 
digitalizacija in ponovna raba javnih podatkov, avtorske pravice, kulturna diplomacija …).  
 
Portal Culture.si je namenjen strokovnim in za področje kulture specializiranim javnostim, 
tako mednarodnim (ko)producentom in ustvarjalcem, kot tudi ministrstvom, 
veleposlaništvom, agencijam in informacijskim točkam. Uporabljajo ga tudi tuji novinarji, 
mednarodni raziskovalci, prevajalci in študenti, podjetniki, turistične organizacije in kulturni 
turisti. 
 
Pobuda in financiranje portala Culture.si: Ministrstvo za kulturo RS 
Razvoj in urejanje portala Culture.si: Društvo Ljudmila, laboratorij za znanost in 
umetnost 
 
Kontakt: 
Društvo Ljudmila 
Rimska 8, 1000 Ljubljana 
Uredništvo: culture@ljudmila.org 
Najava dogodkov: culture.si.worldwide@gmail.com 
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Portal Culture.si je zasnovan kot podpora vašemu delu! Ponuja vam naslednje storitve: 
 
 
NAJAVE SLOVENSKIH KULTURNIH DOGODKOV PO SVETU 
Objavljamo najave aktualnih dogodkov slovenskih ustvarjalcev v 50 državah po svetu. Poiščite 
prihajajoče dogodke v državi, ki vas zanima. To so lahko glasbene turneje, gledališka 
gostovanja, pesniški večeri ali razstave. Letno najavimo prek 500 dogodkov, ki pa jih lahko 
pregledujete tudi za nazaj, v arhivu. 
 
SPECIALIZIRANI SEZNAMI 
Poiščite tistega, ki ga potrebujete! So to vsi gledališki festivali v Sloveniji? Vsi muzeji v 
osrednjeslovenski regiji? Pomembnejši slovenski filmski producenti ali založbe? Vsi 
mednarodni kulturni centri v Sloveniji ali pa nemara najpomembnejši slovenski pevski zbori? 
Na portalu je prek 500 seznamov, med katerimi boste zagotovo našli tistega, ki ga potrebujete 
pri delu. 
 
REFERENČNI ČLANKI  
Prek 3.000 člankov prinaša osnovne informacije o posamezni kulturni organizaciji, festivalu, 
umetniški skupini, periodiki, izobraževalnem programu itn. Napisani so jedrnato in 
osredotočeni na konkretne mednarodne reference. Vsebine so izvirne in namenjene ponovni 
uporabi, zato so zaščitene s prosto licenco! Besedila lahko poljubno spreminjate. 
 
ZBIRKA SLIK 
Bogata zbirka fotografij prinaša atraktivne posnetke slovenske kulturne dediščine, prizorišč, 
dogodkov, portretov ustvarjalcev itn. Na voljo so v največji resoluciji, primerni tudi za tisk. 
Zaščitene so s prosto licenco in so vam na voljo za ponovno uporabo, le vir morate navesti! 
Zbirka slik na portalu Culture.si hitro raste in trenutno obsega prek 3.000 fotografij, ki se 
nahajajo tudi na vseevropskem portalu Europeana.  
 
ZBIRKA LOGOTIPOV 
Zavedamo se težav s pridobivanjem logotipov za objavo na vaših spletnih straneh ali v 
publikacijah, zato vam jih ponujamo v vektorskem formatu. Seveda so avtorsko zaščiteni, zato 
se morate za objavo predhodno dogovoriti z lastnikom. V bazi je trenutno prek 500 logotipov.  
 
AŽURNI KONTAKTI 
Na portalu redno osvežujemo vse kontaktne podatke, zato boste z lahkoto našli želeno 
telefonsko številko, odgovorno osebo, ulični naslov in prisotnost na spletnih družbenih 
omrežjih! Imenik s prek 6.000 kontakti si lahko tudi brezplačno pretočite na Applovo 
mobilno napravo. 
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Osnovna enota Culture.si je članek o 
določeni kulturni organizaciji, 
producentu ali dogodku. Do posameznih 
gesel lahko dostopamo preko iskalnega 
okenca (zgoraj desno) ali preko spiskov z 
iskanjem po posameznih kategorijah 
(Visual arts/Galleries). 
 
 
 
Informativni članki vsebujejo opis 
dejavnosti, kontaktne podatke, 
relevantne zunanje povezave, slike za 
objavo ter logotip organizacije. 
 
 
 
Na koncu članka so navedene tudi 
kategorije, v katere je vključen 
posamezni članek in ki lahko olajšajo 
iskanje sorodnih organizacij. 
 
 
Uredniški proces je postopen – pisanje 
članka (področni uredniki), jezikovni 
pregled (angleška lektura), končni 
uredniški pregled – pisanje pisma 
organizaciji (korekture, slikovni material) 
– vnos dodatnih informacij. 
 

 



Članki v kratkem in strukturiranem 
načinu opisujejo osnovno področje 
delovanja posamezne organizacije, njene 
dosežke in posebnosti. Odlika člankov je 
izvirnost (vsebine niso kopirane s spleta 
in temeljijo na preverjenih virih), 
sintetičnost, referenčnost (navajanje 
izkušenj na področju mednarodnega 
sodelovanja in pomembnih mednarodnih 
povezav) in strukturiranost (prilagoditev 
besedil zahtevam pisanja za splet). 

 

 
Kontaktni podatki – na portalu so na 
voljo kontaktni podatki, ki so 
posodobljeni – tako lahko bralci vaših 
vsebin neposredno kontaktirajo kulturno 
organizacijo ali umetniško skupino. 
 
 
 
 
 
Objavljen je tudi logo v vektorskem 
formatu, ki ga lahko objavite v 
informacijskih materialih po dogovoru z 
organizacijo. (Grafični oblikovalci vam 
bodo hvaležni, saj jim to zelo olajša delo.) 
 
 
 
Pod kontakti je zemljevid, na katerem je 
označena lokacija s povezavo na Google 
map.  
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Sodelovanje v evropskih projektih 
Pod zemljevidom se pri posameznih 
producentih nahaja seznam njihovih 
projektov, ki jih je financirala EU iz 
programov za kulturo (2002-2013). 
 
 
 
Dogodki producenta 
Pod kontakti so nanizani še dogodki 
posameznega producenta v tujini. Če 
trenutno ni dogodkov, se izpišejo samo 
pretekli dogodki.  
 

 

 
Predlagane povezave 
Na koncu članka sledijo še priporočene 
notranje in zunanje povezave; prve vas 
usmerijo na vsebinsko povezana gesla in 
vsebine v okviru Culture.si, druge pa so 
zunanja spletišča. Njihov namen je bralcu 
olajšati izbiro in iskanje dodatnih 
informacij. 
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Galerija fotografij 
Večina fotografij na portalu je zaščitena s 
prosto licenco. Slike lahko ob navedbi 
vira uporabljate brez dodatnih dovoljenj, 
ne smete pa jih predelovati. V uporabo jih 
lahko ponudite tudi svojim partnerjem in 
sodelavcem (novinarjem, organizatorjem 
dogodkov ...). 

Natančneje o licencah (v angleščini): 

http://wiki.creativecommons.org/Case_S
tudies/Culture.si 

 
 

Europeana 
Fotografije s portala Culture.si prek 
Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK), 
nacionalnega agregatorja, objavljamo 
tudi na evropski digitalni knjižnici 
Europeana.si. 
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KATEGORIJE 

Do posameznih elementov lahko dostopate tudi preko izbire v levem 

meniju; v galeriji so kategorije nadalje razvrščene na najbolj iskane 

kategorije slik za splošno oz. ilustrativno objavo: portreti, dogodki, 

artefakti ali stavbe. 

 

Objavljeni so tudi posebni spiski, ki vam lahko olajšajo izbiro 

določene vrste pogosto iskanih informacij:  

 

 Producenti so razdeljeni na 12 podkategorij (Film producers, 

Theatre producers itn.) 

 Prizorišča imajo 19 različnih podkategorij (Clubs, Galleries, 

Concert halls, Theatre houses itn.) 

 Festivali so izpostavljeni kot posebna oblika kulturnega 

življenja in razvrščeni v 10 podkategorij – po umetniških področjih in 

po času (Festivals in May, Design festivals, New media festivals itn.) 

 Financiranje zajema javne in občinske vire, mednarodne agecije 

in sklade, ki imajo izpostave v Sloveniji. 

 Izobraževanje zajema 19 različnih kategorij – od visokošolskih 

ustanov na področju izobraževanja za umetniške poklice do delavnic 

 Podporne storitve prinašajo sezname spletnih virov, stanovskih 

društev itn. 

 

DODATNE ZANIMIVE VSEBINE 

 About Slovenia - kratek zgodovinski pregled ter osnovna 

dejstva o Sloveniji (Facts about Slovenia) za uporabnike, ki bi 

želeli izvedeti več o Sloveniji. 

 Timeline - nudi zanimiv kronološki vpogled v dinamiko 

nastanka kulturnih organizacij v Sloveniji; uporabno tudi za 

krajše predstavitve kulture v Sloveniji tipa »Ali ste vedeli, da....« 
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DOGODKI 

 
Na vstopni strani portala so objavljeni aktualni dogodki slovenskih 
kulturnih producentov po izboru uredništva, na področnih portalih pa 
najdete dogodke, ki so v določeni kategoriji, npr. Dance, Literature, 
Museums itn.  
 
Najprej so objavljeni tekoči, aktualni dogodki. 
Pod njimi so objavljeni prihajajoči dogodki. 
 
Ob dogodku vedno označimo povezavo, ki omogoča obiskovalcu, da 
najde več informacij o producentu, skupini ali ustanovi na portalu 
Culture.si.  
 
Informacija o programu – zunanja povezava - vodi obiskovalca 
neposredno na program organizatorja oz. prizorišča, ki gosti naše 
ustvarjalce.  
 
Novica o dogodkih se post-festum znajde v arhivu, do katerega 
dostopate s klikom na more ->, ki je na dnu seznama dogodkov. 
 
Pozor! Dogodki so objavljeni tudi pri opisnih člankih posameznega 
producenta in sicer na desni strani pod kontakti.  
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